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Common Cycle
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Check school website for the newsletters: www.yasschool.ae / Check Grade 1 Telegram Channel: https://t.me/joinchat/AAAAAFE7P9_Ly6w2z7uHAw

Parents Weekly Newsletter
Grade 2 الصف
TERM 2

OBJECTIVES
أهـداف و مخـرجـات التـعـلم

Science
العلوم

English
اللغة اإلنجليزية

English
اللغة اإلنجليزية

SUBJECTالـمـادة

2A
 لـول/ المعلمة
loul.alrotali@ese.gov.
ae

Week 7

•
•
•
•
•
•
•

Unit 7
Let’s go
Lesson 1 How do we travel around?
Lesson 2 new words (climb, slid, float,
drive, fly)
Lesson 3 Make a plane
Lesson 4 Listen and read
Lesson 5 Letters and sound long e

February 14-18
Enrichment Homework
الواجبات اإلثرائية

Assessment االمتحانات

H.W in your
Activity Book Pg. 88/90

Listening (Assessment)

Write list of long "e" sound
and "ee" words
Activity Book
92-93-94-95

Listening assessment

Unit 7
• Lesson 4 find out more

2B, 2C, 2D
 ريم/ المعلمة
reemsalem341@gmai
l.com

2B ,2A
المعلمة فاطمة
Fatima.Husain@ese.gov.
ae

•
•
•
•

Lesson 5 letters and sounds/sound k
Lesson 6 letters and sounds long e
spelling ee
Lesson 7 phonics story
Lesson 8 describing things

•
Water Habitats

•
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Compare between the
water habitats.
Complete the online
activities.

Prepare for exam

LAND HABITATS

LIVEWORK SHEETS

huda.aljabry@ese.gov.ae

Science
العلوم

2D ,2C
المعلمة هـدى

Students will learn:

Solve activities in the
LMS and MATIFIC

األربعاء

االستعداد لالختبار التكويني الثاني للغة
العربية على LMS 25درجة.

الخميس

------------

الجمعة

أداء مهمة نهلة وناهل  10درجات

االثنـين

أداء مهمة االستماع على LMS 15
درجة.

الثالثـاء

حل صفحة  61من كتاب النشاط .

األربعاء

االستعـداد لالختبار التكويني الثاني للغة
العربية على LMS 25درجة.

الخميس

---------------

الجمعة

أداء مهمة نهلة وناهل  10درجات

•

سيتم عـقـد االختبار التكويني
الثاني للوحدة الخامسة في
مادة اللغة العربية على LMS
بتاريخ:
2022\2\17
( قطعة وعليها أسئلة +التاء
المربوطة والمفتوحة والهاء
 +ظرف الزمان والمكان
+أدوات االستفهام ) 25
درجة

•
•
•

الثالثـاء

النص الرديف -الصقر الذي ربته دجاجة .

األربعاء

تعـزيز مهارة التاء المربوطة والمفتوحة والهاء.

الخميس

قـراءة من نهلة وناهل  +االختبار التكويني
الثاني .

الجمعة

مهمة نهلة وناهل على LMS

االثنـين

االستماع -شكرا ً يا أمي.

الثالثـاء

النص الرديف -الصقر الذي ربته دجاجة .

األربعاء

تعـزيز مهارة التاء المربوطة والمفتوحة والهاء.

الخميس

قـراءة من نهلة وناهل  +االختبار التكويني
الثاني .

الجمعة

مهمة نهلة وناهل على LMS
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المعلمة عبير
()2B ,2A
abeeraj.alwahhabi@ese.gov.a
e

المعلمة بدرية
()2D ,2C
badreya.saleh@ese.gov.
ae

Arabic
اللغة العربية

الثالثـاء

حل صفحة  61من كتاب النشاط .

•
•
•

االثنـين

االستماع -شكرا ً يا أمي .

Arabic
اللغة العربية

االثنـين

أداء مهمة االستماع على LMS 15
درجة.

•

سيتم عقد االختبار التكويني
الثاني للوحدة الخامسة في
مادة اللغة العربية على LMS
بتاريخ:
2022\2\17
( قطعة وعليها أسئلة +التاء
المربوطة والمفتوحة والهاء
 +ظرف الزمان والمكان
+أدوات االستفهام ) 25
درجة

•
•

Fatima.Alnaqabi@ese.g
ov.ae

Math
الرياضيات

8-4: Tell Time to the Nearest Five
Minutes
8-5: Be Precise When Telling Time
9-1: Use Mental Math to Add 10 or
100

•

المعلمة  /فاطمة

•

حل األنشطة الصفية ص 111
الى ص 113وحل مع الطالب
في الحصة بمشاركتهم وكتاب
النشاط

•
•
•

درس أنا وطني صغير  106الى ص 110
الكلمات الجديدة وطن  /وطني  /وطنية  /تسامح
مع عرض فيديوهات عن الوطن الغالي االمارات

•
•
•

درس أنا وطني صغير  106الى ص 110
الكلمات الجديدة وطن  /وطني  /وطنية  /تسامح
مع عرض فيديوهات عن الوطن الغالي االمارات

•
•

درس حول الخطوط والفراغات.
غناء أنشودة الدرجات الموسيقية.

abeeraj.alwahhabi@ese.gov.a
e

المعلمة بدرية ((2C, 2D

badreya.saleh@ese.g
ov.ae

حل أنشطة الكتاب 2 / 1
ورفعه على منصة
LMS
- Can say different activity of daily
routine in Chinese
- Can write Chinese characters 回家

Video of telling your
daily routine
Characters writing

Music & Drama
التربية الموسيقية والمسرح (المعلم بشير)

bechir.gharbi@ese.gov.ae
التربية الرياضية PE
المعلمة سماح

Volleying an object upwards

•
•

المعلمة عبير ((2A, 2B

Civic Education & ME
التربية الوطنية والأخلاقية

•

حل األنشطة الصفية ص 111
الى ص 113وحل مع الطالب
في الحصة بمشاركتهم وكتاب
النشاط

• الحـديث الشريف ( من توضأ فأحسن الوضوء )
• درس الطهارة ونواقض الوضوء

المعلمة ناصرة

Nasera.alkatheeri@ese.
gov.ae

Islamic
التربية اإلسالمية

• ابحث عن رواي الحديث ( عـمر
بن الخطاب ) واجمع معلومات
عنه لعرضها أمام الزمالء .
• اقرأ قصة أحمد وجـده يصليان
في المسجد ص 76

New words: 早饭(breakfast)，午饭
)(lunch)，晚饭(dinner
Review how to say time in Chinese
Characters writing 回家
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samah.moursy@ese.gov.ae

•
•
•

البرنامج الصيني Mandarin
Ms. liu

liu.zhongjie@ese.gov.ae

Virtual Art فنون بصرية
جيهان
gehan.elhawy@ese.gov.ae

Design & Technology
التصميم والتكنولوجيا
المعلمة نورة الحوسني
noura-kr.alhosani@ese.gov.ae
0504911666

لالنضمام إلى مجموعة أولياء األمور على
اضغط هنا الواتساب

االنتهاء من العـمل الفني
للحضارة المصرية القديمة
و رفعه على
LMS حائط مقرر

2 أنا َمعَ ُه ْم
الحضارة اآلشورية
فن نحت الريليف بمستويات الغائر والبارز

 Synchronous Lesson on MS Teams Unit
3: (Revision).
▪ Revise Unit 2 and Unit 3
 Asynchronous Lesson on LMS (Self
Learning) on Friday:
▪ Students who didn’t complete
Checkpoint 1 and Checkpoint 2 on
LMS must do it and submit it as soon
as possible, or it will be counted as
Zero for them.

Classkick Activity:
https://app.classkick.com/#/lo
gin/YHYZDM
Class Code: YHYZDM
دليل ولي األمر لنشاط التعلم: مهم جدا
الذاتي لمشروع ريادة األعمال (قم
)بالضغط هنا
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▪

Checkpoint 2 on LMS must do it
before 25-2-2022, or it will be
counted as Zero for them.

مواعـيد الفحوصات الدورية التي يجب إجراؤها طــلبة الصفوف من الروضة وحتى الصف الرابع خالل الفصل الثاني من العام الدراس ي  2022-2021م
31

30

29

31

30

29

 96ساعـة
كل أسـبوعــين
كل أســـبـوع
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ينايـر Jan
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فـبراير Feb

28
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26
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24
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مارسMarch

يجـب إجـراء الـفحـص والحـصـول عـلى نتيجـة سـلـبيـة ال تتجــاوز مـدة  96ساعـة في بـداية الـفـصـل الدراسي قـبـل الدخـول إلى المبنى المدرسي.
يجـب إجـراء الفحـص الـدوري للـطـلبة المطـعـمين فـوق  12سنة  +الـطـلبة دون سن  12سنة (و يتـطـلـب إجـراء الفحـص قـبـل إنقـضـاء مـدة  14يـوم).
يجـب إجـراء الفحـص الـدوري للـطـلبة غـير المطـعـمين فـوق  12سنة (و يتـطـلـب إجـراء الفحـص قـبـل إنقـضـاء مـدة  7أيام).
الـتـطـعـيم إلـزامي للطـلبة الـذين يبلـغـون من العـمر  16سنة فـمـا فـوق فـقـط  ،وغـير إلزامي للـطـلـبة دون سن  16سنة (اخـتياري ويوصى به).
•
•

يجـب تسليم نسخـة مطـبوعـة من تـقـرير نتيجة الفحـص السلبية المستخـرج من تـطـبيـق الحـصـن لمربي/ة الصف.
يجـب تسليم نسخـة مطبوعـة من تـقـرير التـطـعـيم المستخـرج من تـطـبيـق الحـصـن لمربي/ة الصف.

نرجو من الطلبة الذين لم
يسلموا مربي/ة الصف (صورة
من بطاقة الهوية اإلماراتية)
ضرورة تسليمها بحيث يتم
تصويرها من األمام والخلف
ً
استعدادا لـموعد إجراء
الفحص الدوري في الـمدرسة
يوم الخميس  17فبراير 2022
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